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DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO NORDESTE 

 
Renan Vieira Rocha ¹ ; Francisco de Assis de Souza Filho ² ; Alysson Brayner Sousa Estácio ³  

 
RESUMO - O planejamento de longo prazo de recursos hídricos necessita de informações confiáveis 

acerca da oferta hídrica, de forma a determinar ações para suprir eventuais déficits entre a oferta 

esperada e a demanda projetada nos possíveis cenários futuros. Uma das principais incertezas acerca 

do futuro é o comportamento das precipitações, uma variável chave para compreensão da oferta 

hídrica. A disponibilidade temporal e espacial de dados dessa variável determina a capacidade de 

caracterizar o comportamento da mesma em uma região. O presente artigo analisou a disponibilidade 

de dados, brutos e consistidos, dos pluviômetros do HIDROWEB buscando fornecer um panorama 

para o uso dessa base de dados para estudos hidrológicos na região Nordeste. Foram obtidos dados 

de 3237 estações e organizados em séries diárias entre 1912 a 2017. Observou-se uma alta 

disponibilidade de dados brutos para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, desde 1912. Dados consistidos para todos os estados, exceto Maranhão e Piauí 

apresentam uma melhor disponibilidade espacial e temporal a partir de 1943. Para o Piauí e Maranhão 

observa-se uma melhor disponibilidade a partir de 1944 e 1959, respectivamente. Nota-se em toda a 

região uma indisponibilidade de dados consistidos a partir de 2003. 
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ABSTRACT – The long-term planning of water resources requires reliable information about water 

supply in order to determine actions to fulfill eventual deficits between the expected supply and 

projected demand in the possible future scenarios. One of the main uncertainties about the future is 

the precipitation behavior, a key variable for understanding the water supply. The temporal and spatial 

availability of this variable determines the ability to characterize its behavior in a region. This article 

analyzed the raw and consisted data of the HIDROWEB rain gauges, aiming to provide an overview 

for using this database for hydrological studies in the Northeast region. Data from 3237 stations were 

obtained and organized in daily series between 1912 and 2017. It was observed a high availability of 

raw data for the states of Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas and Sergipe, 

since 1912. Consisted data for all states, except Maranhão and Piauí, presented better spatial and 

temporal availability since 1943. For Piauí and Maranhão it is observed a better availability since 

1944 and 1959, respectively. It is noted a lack of consisted data since 2003 in all Northeast of Brazil. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O planejamento de longo prazo de recursos hídricos necessita de informações confiáveis 

acerca da oferta hídrica, de forma a determinar ações para suprir eventuais déficits entre a oferta 

esperada e a demanda projetada nos possíveis cenários futuros. A estimação da oferta se torna um 

problema complexo no atual cenário de mudanças climáticas e em uma época geológica caracterizada 

________________________________ 

1) Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal do Ceará (UFC), renanvierocha@gmail.com 

2) Dr. Professor do Departamento de Engenharia Hidáulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará (DEHA-UFC), assis@ufc.br 

3) Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC), alysonbrayner@gmail.com 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

por alguns autores como Antropoceno, onde a civilização contemporânea consegue modificar o meio 

ambiente em escala global e alterar inclusive o clico hidrológico continental, não podendo mais ser  

considerado como sendo controlado apenas por processos do sistema terrestre (MEYBECK, 2003, 

STEFFEN et al., 2011). 

 Deriva dessa complexidade a necessidade de estudos a altura, que consigam efetivamente 

caracterizar épocas anteriores e, a partir do conhecimento de eventos passados, poder atestar eventuais 

mudanças atuais e projetar os cenários futuros. 

 Uma das principais incertezas acerca do futuro é o comportamento das precipitações, uma 

variável chave para compreensão da oferta hídrica. A existência de tendências de acréscimo ou 

decréscimo nessa variável bem como mudanças no padrão de ocorrência de períodos de escassez, irão 

impactar significativamente nas vazões dos rios e na capacidade de suprir as demandas. 

 A disponibilidade temporal e espacial de dados dessa variável determina a capacidade de 

caracterizar o comportamento da mesma em uma região. Dessa forma, o presente trabalho analisou a 

disponibilidade temporal e espacial de dados brutos e consistidos de pluviômetros localizados na 

região Nordeste da base de dados HIDROWEB buscando fornecer um panorama do uso dessa base 

para estudos hidrológicos. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo e dados 

 Através do Sistema HIDROWEB foram obtidos dados de um total de 3237 estações 

pluviométricas localizadas na região Nordeste. Para automatização do download, leitura dos arquivos 

e organização dos dados em séries diárias, foi elaborada rotina em linguagem R. Foram descartados 

dados anteriores à 1912, após testes iniciais demonstrarem indisponibilidade de dados na região para 

anos anteriores. A obtenção dos arquivos foi realizada durante o mês de abril de 2018, descartando 

também o ano vigente e obtendo uma série final de 1912 a 2017. 

 

Análise de disponibilidade  

Para a análise da disponibilidade dos dados brutos e consistidos, os postos são classificados 

segundo o número de dias do ano em que há dados disponíveis. São, assim, definidas quatro classes: 

1. Postos com 0% a 40% das observações diárias disponíveis no período. 

2. Postos com 40% a 60% das observações diárias disponíveis no período. 

3. Postos com 60% a 80% das observações diárias disponíveis no período. 

4. Postos com 80% a 100% das observações diárias disponíveis no período. 
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Dessa forma, foram elaborados e analisados mapas apresentando a localização das estações 

pluviométricas ao longo da bacia, diferenciadas graficamente segundo a classificação de 

disponibilidade dos dados para subdivisões de 15 em 15 anos da série completa. Devido ao grande 

número de estações, as que se enquadram na primeira classe (0% a 40%) foram apresentadas somente 

na ausência de outras classes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A partir da Figura 1 é possível observar uma baixa disponibilidade de dados consistidos para 

a região entre os anos de 1912 a 1942, com a existência de dados em somente algumas estações 

pontuais no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a partir de 1912, e Alagoas, Sergipe 

e Bahia a partir de 1928. Observa-se que a partir de 1943 esses mesmos estados apresentam uma 

crescente disponibilidade espacial de dados, com um número significativo de postos com dados 

diários em quantidade relevantes (80% a 100%).  

Os estados do Maranhão e Piauí, no entanto, apresentam uma melhor disponibilidade somente 

a partir de 1973, onde a partir de 1988 há um significativo acréscimo no número de estações com 

dados para o estado do Maranhão. Para todos os períodos se observa que as estações concentraram 

ou uma baixa disponibilidade temporal dos dados (0 a 40%) ou uma alta disponibilidade (80 a 100%). 

Nota-se a partir de 2003 uma completa ausência de dados consistidos para toda a região. 

Comportamento similar foi observado em estações pluviométricas localizadas no estado de Santa 

Catarina, indicando que a ausência de dados consistidos não ocorre somente na região Nordeste 

(PIAZZA, G. A. et al 2016). 

A partir da Figura 2 é possível observar uma relevante disponibilidade temporal e espacial de 

dados brutos para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe, desde de 1912, com um decréscimo na disponibilidade entre 1988 a 2002, exceto para o 

estado do Ceará. Para o estado do Maranhão observa-se uma melhor disponibilidade somente a partir 

de 1973. Para o estado do Piauí, nota-se uma disponibilidade espacial mais relevante a partir de 1958, 

embora já exista dados em algumas estações desde 1912, comparativamente aos restantes, esse estado 

apresentou um menor crescimento no número de estações com dados ao longo do tempo. O estado da 

Bahia apresentou dados desde 1912 com uma melhor disponibilidade espacial a partir de 1943. 
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Figura 1 – Distribuição espacial e temporal dos dados consistidos 

 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

5 

 
Figura 2 – Distribuição espacial e temporal dos dados brutos 
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Observa-se para o período de 2003 a 2017 uma alta disponibilidade temporal e espacial para 

toda a região, exceto para o estado da Bahia que apresenta uma área significativa com estações com 

menor disponibilidade temporal de dados, entre 40 a 60 %, e 60 a 80% dos dias. 

 A baixa disponibilidade de dados, tanto consistidos como brutos, para o estado do Maranhão 

entre os anos de 1912 a 1958, e do Piauí, entre 1912 a 1943, indica que a base de dados do 

HIDROWEB é insuficiente para uma análise do comportamento da precipitação para esse período. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 A partir dos resultados podemos concluir que a base de dados do HIDROWEB não permite 

caracterizar o comportamento das precipitações para o estado do Piauí e Maranhão para todo o 

período analisado, somente a partir de 1944 e 1959, respectivamente, devido à ausência de dados 

consistidos e brutos capazes de obter uma representação espacial satisfatória. Recomenda-se para 

esses dois estados a análise do uso de outras bases de dados para preenchimento dessas falhas em 

eventuais estudos. Os estados restantes apresentam dados brutos com uma disponibilidade temporal 

relevante para todo o período que podem ser utilizados para suprir as falhas nos dados consistidos 

após uma análise aprofundada de consistência em cada posto de interesse. 

 Os dados consistidos para todos os estados, exceto Maranhão e Piauí, apresentam uma melhor 

disponibilidade espacial e temporal a partir de 1943. Nota-se em toda a região uma indisponibilidade 

de dados consistidos a partir de 2003. 
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